
لو أن األم طلبت أن ترضعه وقال األب ترضعه غريك؛ فهل جيرب األب على موافقة األم؟ اجلواب: نعم؛ ألن اهللا 

)) فبدأ بالوالدات؛ وألن لنب األم غالبا أنفع؛ وألن األم أشفق؛ وألن ذلك  والوالدات يرضعن أوالدهن يقول: ((

  أدعى إىل التعاطف بني األم وولدها .

لو طلبت عليه األجرة أكثر من غريها فهل يلزمه دفع األجرة؟ ال، ال يلزمه دفع األجرة؛ واملراد إذا كانت يف  ولكن

فصلة عنه وهذا القول الثاين؛ أنتم فامهني هذا؟ ألن فيه رأيان ألهل العلم؛ ألن نحباله على قول؛ أو إذا كانت م

  األجرة ولو كانت مع الزوج؛ رأي األول: أن لألم أن تطلبالفيه ألهل العلم رأيني: 

  بلغ كما سبق.  رجحوالثاين: أنه إذا كانت مع الزوج فليس هلا إال النفقة وهذا هو القول األ 

إذا سلمتم ما آتيتم  ؛ من أين يؤخذ؟ من قوله تعاىل: ((للمعاوضةومن فوائد اآلية الكرمية : وجوب دفع العوض 

أعطوا األجير أجره  فع األجرة فإن هذا حرام؛ ويف احلديث: (ال تد مث)) وأما أن تسرتضع لولدك؛  بالمعروف

أن اهللا قال: ثالثة أنا خصمهم يوم  ) وقال النيب عليه الصالة والسالم فيما يرويه عن اهللا: ( قبل أن يجف عرقه

فأكل ثمنه؛ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه  حرا ورجل باع ؛القيمة رجل أعطى بي ثم غدر

  . ) أجره

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على اإلنسان تسليم العوض باملعروف ـ أي بدون مماطلة، وبدون نقص ـ؛ ألن 

   إذا سلمتم ما آتيتم  هذا هو املعروف الذي يتعارفه الناس بينهم ويعرفه الشرع ويقره؛ لقوله تعاىل: ((

  )) . بالمعروف

در، أو سوى ما قدره هو إذا وافق عليه املستأجر، ال يلزم املستأجر ومن فوائدها: أنه ال يلزم األجري سوى ما ق

  )) . إذا سلمتم ما آتيتم أكثر مما قدر إذا مما قدر أو مبا جرى بينه وبني املؤجر؛ لقوله تعاىل: ((

يزاد يف  يف األشياء وال يغاىلفلو أن املستأجر طلب منه أن يزيد يف األجرة بعد متام العقد فإنه ال يلزمه حىت ال 

   املؤن ما دام اتفقوا على شيء فال يلزمه سوى ما اتفقوا عليه .

)) وما أكثر ما يأمر اهللا تعاىل بالتقوى؛ ألن  واتقوا اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا؛ لقوله: ((

  عليها مدار الدين كله؛ إذ أن التقوى: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بتصديق خربه وامتثال أمره واجتناب يه .

  واعلموا أن اهللا بما تعملون  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اإلميان بصفات اهللا عزوجل؛ لقوله تعاىل: ((

  )) . بصير

  واعلموا أن اهللا بما تعملون   ومن فوائدها: التحذير من خمالفة اهللا؛ ألنه بعد أن أمر بالتقوى اهللا قال: ((

  )) . بصير



  . وما اسم موصول عام  )) واعلموا أن اهللا بما تعملون بصيرومن وفوائدها: عموم علم اهللا؛ لقوله: (( 

))  وإن أردتم ))؛ (( آتيتم )) وقوله أيضا: (( بما تعملون (( ومن فوائد اآلية: الرد على اجلربية؛ لقوله تعاىل:

  فيها عدة شواهد ترد على اجلربية الذين يقولون: إن اإلنسان جمرب على عمله ليس له إرادة فيه .

ن البصري ذكرنا أن له معنيني: أل))  بصير هل يستفاد من اآلية الكرمية إثبات البصر هللا ؟ نعم؛ من قوله: ((

   البصري مبعىن الذي يبصر املرئيات؛ والبصري مبعىن العليم .

  )) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن مث قال اهللا تعاىل: ((

))  يتوفون مبين على الفتح يف حمل رفع؛ ومجلة: (( أ، اسم موصول مبتدأ)) مبتد الذين أوال إعراب اآلية ((

))، وفيها إشكال حيث مل  الذين )) خرب (( يتربصن صلته، صلة املوصول البد للموصول من صلة؛ ومجلة: ((

)) ؛  الذين )) ما فيها ضمري يعود على (( يتربصن بأنفسهن يوجد رابط يربطها باخلرب؛ ألن قوله تعاىل: ((

واخلرب؛ فقال بعضهم: والذين يتوفون  أيف كيفية الربط بني املبتد فاختلف الناس يف تقدير هذا يف تقدير اخلرب، أو

           ؛ وعلى هذا فيكون الضمري يف  منكم ويذرون أزواجا بعدهم يرتبصن، ويذرون أزواجا بعدهم يرتبصن

ويذرون واخلرب؛ وقال بعضهم: تربص ، وأزواج الذين يتوفون منكم  أهو الرابط الذي يربط بني املبتد )) بعدهم(( 

شيئا مقدر؛ أي وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن؛ هذان وجهان؛ أ زواجا يرتبصن؛ فجعل املبتدأ

يرتبصن؛ أو ويذرون أزواجا  مولكن األول أيسر من الثاين، األول أيسر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بعده

)) أربعة إعراا نائبة مناب الظرف؛ ألنه  ربعة أشهر وعشراأ يرتبصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا؛ أيضا قوله: ((

األيام حيث غرر الليايل ألن الليايل هي األيام ب؛ وعرب عنها عن )) أي عشر ليال عشرامضافة إليه ؛ وقوله: ((

)) خماطبا فال جناح عليكم)) مل يقل: فال جناح عليهن، بل قال: (( فال جناح عليكم إا قبلها؛ وقوله: ((

)) بضم الياء ومل  يتوفون )) قال: (( والذين يتوفون منكم الرجال ألم أولياء النساء؛ نعود اآلن إىل املعىن ((

تويف مبعىن قبض احلق وافيا؛ وقال: توفيت حقي منه أي قضيته وافيا؛ ل: يتوفون؛ ألن اإلنسان متوىف؛ وايقل

    .هواإلنسان متوىف؛ ألنه يقضي أجله يف الدنيا مث تقبض روح

)) بالبناء للمجهول؛ من الذي يتوىف؟ ورد يف القرآن على ثالثة أوجه: فمرة أضيف إىل اهللا؛  يتوفون وقوله: (( 

اهللا يتوفى األنفس  ومرة أضيف إىل ملك املوت؛ ومرة أضيف إىل الرسل الذين هم املالئكة؛ قال اهللا تعاىل: ((

يتوفاكم  قل وفاة إىل من؟ إىل اهللا؛ وقال عزوجل: ((ل)) فهنا أضاف ا حين موتها والتي لم تمت في منامها

حتى إذا جاء أحدكم الموت  )) فأضاف التويف إىل ملك املوت؛ وقال تعاىل: (( ملك الموت الذي وكل بكم

)) فأضاف التويف إىل الرسل؛ واجلمع بني هذه الوجوه الثالثة سهل وممكن؛ أما إضافة التويف إىل اهللا؛  توفته رسلنا



بأمره؛ وإذا وقع الشيء بأمره فهو الفاعل له؛ كما يقال: بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط ، بىن عمرو فألنه 

بيده؛ ولكنه بنيت بأمره؛ وكذلك تقول: بىن امللك قصرا مشيدا أي أمر ببنائه؛ فوقعت  اهابن العاص؛ هو ما بن

ني ملك املوت: فالرسل مجع وملك املوت مفرد؛ إضافة التويف إىل اهللا ألن ذلك بأمره؛ وأما اجلمع بني الرسل وب

واجلمع بينهما بني اآليتني: أن مللك املوت أعوانا يساعدونه ويسوقون روحه من أسفل البدن إىل احللقوم مث يأيت 

يها املالئكة مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب؛ عطقول: إن ملك املوت يقبض الروح ويملك املوت ويقبضها؛ أو ن

  )) . يتوفون منكم ت اآلية الكرمية هنا بين الفعل هنا للمجهول ((وهلذا بني

 إنه يصح ومعىن توىف أجله املقدر هل يصح يف غري القرآن أن نقول: فالن توىف ؟ بالبناء للفاعل ؟ قال بعضهم:

   له أي استوفاه؛ كأنه حق له فاستوفاه نعم .

يا أيها الناس قد جاءكم  مجيعا؛ ألن اهللا يقول: (()) اخلطاب ملن ؟ اخلطاب للناس  يتوفون منكم وقوله: ((

  خطاب يف القرآن فإا للناس مجيعا نعم .لل كاف)) وعلى هذا فكل    برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا

)) مجع زوج وهو من عقد له النكاح من  أزواجا هم أزواجهم؛ و((ء)) أي يرتكون ورا ويذرون أزوجا وقوله: ((

على أن الرجل يقال  امرأة؛ الرجل يقال له زوج واملرأة يقال هلا زوج إال أن الفرضيني رمحهم اهللا اصطلحوارجل أو 

)) نكرة فيشمل الصغرية  يذرون أزواجا له زوج واملرأة يقال هلا زوجة من أجل التمييز بينهما يف التمثيل؛ وقوله: ((

كالسرية، وأم الولد؛ فإنه  وخيرج ا من ليست بزوجة كذال ا؛والكبرية، واحلرة واألمة؛ واملدخول ا وغري املدخو 

تت منه بولد فإنه ال أها و ؤ إذا مات السيد عن أمته فال تدخل يف اآلية الكرمية؛ ولو مات عن أم ولده اليت كان يط

  ))  اجاو أز  يدخل يف اآلية الكرمية؛ ألن اهللا يقول: ((

)) وهذه ليست بزوجة؛  أزواجا تدخل يف اآلية؛ ألن اهللا يقول: ((ولو عقد عن امرأة عقدا غري صحيح فإا ال 

لصالة مث مات فإا ال تدخل يف هذه اآلية ما عليها عدة؛ لكن إن كان لرك امرأة وهو ال يصلي تعلى افلو عقد 

؛ إذ أن هذا العقد ليس بصحيح، باطل.ةغري زوج اقد وطئها فعليها استرباء فقط؛ ملاذا؟ أل   

يعين ينتظرن ؛ ألن تربص مشتملة يف حروفها األصول على الراء )) يتربصن(())  يتربصن بأنفسهن (وقوله: ( 

يتربصن  والباء والصاد؛ فهي موافقة ملادة صرب؛ وهلذا كان معىن الرتبص احلبس ومعىن الصرب احلبس؛ وقوله: ((

املرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقال اهللا : وإمنا قال تربص بنفسها؛ ألن  ؛)) أي ينتظرن، تنتظر بنفسها بأنفسهن

نفسك، هون على نفسك وما أشبهها؛ وأما قول من قال: ب تظري مثل ما أقول: أرفق ال تربصي بنفسك يعين ان

الباء وجعل معىن اآلية: يرتبصن أنفسهن؛ فزيدت  )) زيدت فيه يتربصن )) توكيد للفاعل يف (( أنفسهن إن ((

ألن األصل عدم الزيادة؛ وألن مثل هذا الرتكيب شاذ يف اللغة العربية؛ وعلى هذا  الباء؛ فهذا ليس بصحيح؛



)) عشرا  أربعة أشهر وعشرا )) أي ينتظرن بأنفسهن فال يعجلن؛ (( يتربصن بأنفسهن فاملعىن الصحيح ((

وجل يف  اهللا عز؛ بل عشرة أيام لكن يعرب عن األيام بالليايل؛ وهلذا قال رة أيام أو عشرة ليال ؟ عشر ليالعش

يوم  )) اقرأ اآلية أنا نسيتها؟ (( إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما )) ( إن لبثتم إال عشرا سورة طه: ((

يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ  ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

)) يعين عشرة  وعشرا العشر هنا األيام؛ فهنا قوله: ((أن املراد بفتبني  )) يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما

  أيام؛ لكن قال أهل اللغة: إم يعربون أي العرب بالعشر بالليايل عن األيام؛ ألا سابقتها .

  د .وهل األربعة أشهر وعشر تعترب باألهلة أو باأليام ؟ فيها خالف سيأتينا إن شاء اهللا تعاىل يف ذكر الفوائ

)) ملاذا اختري هذا العدد ومل يعلق احلكم باألقرب كما يف املطلقات ؟ قال  في أربعة أشهر وعشرا وقوله: ((

بعض العلماء: اختري هذا العدد ألن أقل ما ميكن أن يتحرك فيه اجلنني أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة لالستثبات؛ 

؛ ملاذا؟ ألن املرأة املتوىف عنها ضعف هذا التعليلهكذا ذكره بعض أهل العلم؛ ولكنك عند التأمل يتبني لك 

كن أن حتمل؛ وقد تكون كبرية آئسة من احلمل، أليس كذلك ؟ مث إن االحتياط زوجها قد تكون صغرية ال مي

قبل هذه املدة، أليس كذلك؟ ميكن العلم قبل هذه املدة؛ فتبني ذا  ميكن العلم برباءة الرحم بأربعة أشهر وعشر

يف اجلاهلية تبقى املرأة حوال كامال يف العدة  واشيء آخر؛ وعندي واهللا أعلم أن احلكمة هو أنه ملا كانأن احلكمة 

شعر حيط هلا بيت صغري البعد موت زوجها؛ وأين تبقى ؟ تبقى يف حشو بيت يف بيتها يعين معناها البيت من 

بأس لكي ما متوت؛ لكن ما متس املاء أبدا؛  خباء ، يصنع خباء هلا تقعد فيه وال متس املاء أبدا؛ تأكل وتشرب ال

شيء قالوا: ال فارة و إال وتبقى بعرقها ورائحتها وحيضها ونتنها ملدة سنة كاملة؛ فإذا متت السنة أتوا هلا بعصفور 

احليض اثنا عشر مرة  هاكريهة؛ مدة سنة يأتيالرائحة ال" احمشي به فرجك " فقل ما تتمسح بشيء إال مات من 

ا املكان؛ مث إذا مت احلول أتوا هلا ببعرة؛ فأخذت البعرة  ورمت ا؛ ويش الفائدة منها؟ يعين كأا وهي يف هذ

تقول: كلما مر علي فهو أهون من رمي هذه البعرة؛ شف أيش لون هذا ، حكم جائر ـ والعياذ باهللا ـ وسفيه 

والثلث   ثلث حول، وعشرة أيام ثلث شهر؛ ألن أربعة أشهر ربعة أشهره األأيضا؛ فجاء اإلسالم وأبدل احلول ذ

هي مراد اهللا عزوجل فذك من  تكثري؛ فأيت من احلول بثلثه ومن األشهر بثلثها؛ فإن تبينت هذه احلكمة وكان

فضل اهللا؛ وإن مل تتبني فإننا نقول: اهللا أعلم مبا أراد؛ وهذه كغريها من العبادات ذوات العدد اليت ال نعلم احلكمة 

   فيها .

)) أي  جلهنأ )) الضمري يعود على األزواج املتوىف عنهن أزواجهن؛ (( فإذا بلغن )) (( فإذا بلغن أجلهن ((

  مدة العدة؛ وأجل كل شيء غايته أي الغاية اليت تنتهي ا العدة .



)) اخلطاب للناس؛ ومل يقل:  فال جناح عليكم )) (( فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف (( 

فال جناح  جناح عليهن كما هو املتوقع، املتوقع أن يقول: فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليهن؛ لكنه قال: (( فال

) ملاذا؟ ألن اخلطاب ألولياء النساء؛ فلو أرادت املرأة أن تعمل شيئا حمرما عليها يف هذه العدة لزم وليها ) عليكم

كنها من أن تفعل يف نفسها ما تشاء لكن باملعروف؛ وقوله: أن مينعها؛ وإذا متت العدة فال جناح على وليها أن مي

)) ويش هذا الفعل الذي كان  فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف )) (( أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ((

؛ الفعل هو اإلحداث وهو اجتناب الزينة وكل العدة قضاء ننوعا باألول مث كان جائزا بعد اباألول ممنوعا، كان مم

عوا إىل مجاعها ويرغب يف النظر إليها هذا اإلحداث؛ فما دامت يف العدة فإنه جيب عليها أن تتجنب هذا ما يد

، هذا الشيء؛ فتلبس الثياب اخللقة صح؟ ال، ال؟ طيب تلبس  الثياب ما شاءت من الثياب إال ثياب اجلمال

تلبس ثوبا مجيال؛ ألن هذا يرغب يف النظر نعم؛ يعين هلا أن تلبس الثوب اجلديد، والثوب امللون؛ لكن ال صحيح 

  الشك أنه يرغب. إليها ويدعوا إىل مجاهلا؛ فإن الرجل إذا رأى املرأة متزينة

  تتجنب احللي ؟ 

  نعم  الطالب:

نعم؛ ألن هذا داخل فيما يرغب يف النظر إليها؛ تتجنب التحسني بأنواعه سواء يف اليد أو الرجل أو : الشيخ

  ؟دهن العودتتجنب الطيب بأنواعه؛ كذا؟ إال  لشفتني؛ كذا؟ صح؛ احلناء ؟ نعم؛العني أو الوجه أو ا

  ال، كله ال الطالب:

، بنوع من الطيب وهو ....طيب كل الطيب بأنواعه إال أن الشارع رخص هلا إذا طهرت بشيء من : الشيخ 

شبه واهللا أعلم هذا العود اهلندي هذا أا تطيب به تبخر ألجل إزالة الرائحة اليت بقيت وي  ظفارالقسط أو األ

  بعد احليض؛ طيب تتجنب مشط رأسها؟ 

  الالطالب:

  طيب االغتسال ؟ : ال الشيخ

  ال الطالب:

  ما جتنبه ؟: الشيخ 

  ال الطالب:

هل جيب عليها أن تغتسل يف يوم معني  طيب استعمال الصابون ؟ إن كان مطيبا تتجنبه وإال فال؛ طيب: الشيخ 

 شاءت مع أنه عند العامة يقولون: إا ما تتطيب ما تغتسل إال يوم اجلمعة؛ىت م ت ؟ءشاىت من األسبوع ؟ أو م



؟ نعم؛ الليايل املقمرة جيوز؟ نعم؛ طيب يشاهدها القمر نعم؟  هل جيوز أن تصعد إىل السطح يف الليايل املقمرة

جيوز أن تصعد إىل السطح أو خترج يف صحن البيت يف الليايل املقمرة؛ ألن القمر يشاهدها  الإنه يقول العامة 

حينئذ؛ فالقمر يقولون إنه إنسان بدليل أن له عينني ما أدري ولسانا وشفتني وإال بس؛ عينني وأنفا يقولون له 

  عينني وأنفا؛ ويش يقولون السواد الذي يف القمر حيسبونه عينني.

)) شف حىت بعد انقضاء العدة البد أن يكون ما تفعله يف نفسها يف نطاق املعروف؛  لمعروفبا قوله: ((

واملعروف هو ما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع؛ فال خيرج عن املروءة وال عن عادة الناس ذوي املروءة وال خيرج عن 

     جيوز .نطاق الشرع؛ فلو أرادات أن تربج، خترج متربجة متزينة متطيبة قلنا: ال، ال

هذا احلكم فإن  واالفأن خت)) ختم اآلية ذه حتذيرا عن خمالفته؛ يعين احذروا  خبير واهللا بما تعملون مث قال: ((

اهللا مبا تعملون خبري؛ واخلبري هو العليم ببواطن األمور؛ فهو أخص من العليم؛ ألنه مأخوذ من اخلبري باألرض 

لزرع يوضع يف األرض فيدفن وخيفى؛ فاخلبري هو العليم ببواطن األمور ارعة؛ ألن از خابرة املاملواحلرث ومنه 

   وخفاياها.

فيما عرضتم  )) يعين ال إمث وال حرج؛ (( ال جناح )) (( وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء((

للناس عموما إال الناس؛ كل خطاب يف القرآن بلفظ اجلمع فهو )) جلميع  عليكم )) ؛ اخلطاب يف قوله: (( به

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا ما عينه السياق يف القرينة فال بأس؛ ألنه ذكرنا قبل قليل ((

  )) والقرآن نازل جلميع الناس . إليكم نورا مبينا

ة ـ )) فيما أي يف الذي؛ وإن شئت فقل ما نكرة موصوف وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء((

من  ((أي يف قول عرضتم به من خطبة النساء؛ ولكن املوصول أوىل؛ والدليل على أنه أوىل أنه بني يف قوله: 

)) التعريض التلويح وأن يأيت بالكالم غري مصرح مبراده يف تصريح وتلويح  عرضتم ))؛ و(( خطبة النساء

مثل أن يقول للمرأة: ....م ال يتبني فيه مراده وتعريض، التعريض والتلويح معنامها واحد يعين يأيت اإلنسان بكال

إين يف مثلك لراغب، أنا أرغب زوجة اليت مثلك، اليت هي مثلك، إنك امرأة يرغب فيك الرجال، وما أشبه ذلك، 

خيطبها ال لنفسه وال أنه تصريح  هإذا انقضت العدة فأخربيين نعم؟ وعلى هذا فقس هذا التعريض؛ هذا ما في

  .انتهى الوقتلغريه؛ لكنه يسمى تعريضا 

األول؛  أبتداملواخلرب خرب  أ)) واجلملة من املبتد يتربصن خربه اجلملة (( أن يرتبصن؛ فيكون هنا تقدير مبتدأزواجه

  )) . . . يتربصن طيب مجلة ((



ها إليه؛ ومسيت خطبة إما من اخلطب مبعىن اخلطبة معناها هو أن يعرض اإلنسان نفسه على املرأة ليتزوجها ويطلب

زوجة لنفسه يكون مقرونا المقرونة بالقول، طلب اإلنسان  الشأن؛ ألن هذا شأنه عظيم؛ وإما من اخلطابة؛ ألا

ين يتكلم خطبة مث يبدي أنه ؛ يعممسألة يأيت اخلاطب إىل املرأة وأهلها وخيطب فيهيف بالقول، حىت لو كانت 

يف وقتنا احلاضر يصدر طلب املرأة خبطبة كتابية يكتب فالن لفالن يذكر ما حيتاج إىل بيانه يف ؛ ورمبا اآلن يرغب

القول املشتمل هي رغبته بيد املرأة؛ ولكن مع هذا يفرقون بني اخلطبة بالكسر وبني اخلطبة بالضم؛ فيكون اخلطبة 

    ة للخاطبعلى الوعظ والتذكري وما أشبه ذلك؛ واخلطبة هي طلب املرأة لتكون زوج

، النساء هنا عامة لكنه يراد ا اخلاصة؛ ] لقهاغ[مايف أحد هنا  )) النساء هذه عامةمن خطبة النساءوقوله: ((

وال جناح فيما عرضتم به من  )) يعين (( زواجاأ قوله: (( ......أو نقول إن أل هنا للعهد العهد الذكري وهو

املتوىف عنهن أزواجهن، واضح؟ وعلى هذا فتكون أل هنا للعهد )) يعين املذكورات وهن األزواج  خطبة النساء

إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا  الذكري لكن اللفظ جاء بغري اللفظ بل جاء باملعىن خبالف قوله تعاىل: ((

)) هذه اآلية للعهد الذكري لكنها جاءت بلفظ  عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول

)) وين املصباح؟ املذكور؛  مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة  وكما يف قوله: ((األول فمعىن

املذكورة إىل آخره؛ هنا النساء عادت إىل األزواج باملعىن؛ فيكون املراد بالنساء هنا من؟ الاليت تويف يعين والزجاجة 

  .عنهن أزواجهن

))  أكننتم )) بدون قول؛ (( أو أكننتم في أنفسكم بالقول؛ (()) أي  فيما عرضتم به من خطبة النساء (( 

ا زوجها؛ ولكن بدون أن )) بأنكم تتزوجون هذه املرأة اليت تويف عنه في أنفسكم أي أخفيتم وأضمرمت؛ ((

  ختربوا أحدا لكن تضمروا. وختربوها أ

عنها زوجها وليست معها أحد هل لإلنسان أن يكن يف نفسها أنه سيتزوجها؟  طيب وإذا كانت امرأة مل يتوف 

نعم ما فيه شك؛ إذا كان جيوز أن خياطبها بصريح اخلطبة فإن إضماره يف قلبه أن يتزوجها من باب أوىل؛ وهذه 

   .......تأيت يف الفوائد  

م وقد سبق لنا أن العلم إدراك الشيء )) كلمة علم مشتقة من العل علم )) (( علم اهللا أنكم ستذكرونهن ((

إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا؛ مثل أن أدرك أن هذا مصحف؛ مطابق وإال ال؟ 

؛ إنسان ما يدري عن الشيء و  ل، يسمى جهلخرج بإدراك عدم اإلدراك ويسمى جهمطابق؛ وجازم ؟ نعم؛ 

بل جهل؛ جازما خرج به الشك والظن والوهم؛ فالظن هو ما يرتجح  هذا وهو ما يعرف عنه؛ هذا ليس عنده علم

؛ ذا ؛ والشك متساوي الطرفني ما يف ترجيح هل....يف نفس املرء مع احتمال غريه؛ والوهم هو الطرف املرجوح



يف حبث أصول الفقه وهو غري الشك والظن املوجود يف الفقه؛ ألن اصول الدين وهذا يقوله العلماء يف باب 

ك والظن يف باب الفقه هو ما ينايف اليقني، يعين فاملرتجح ليس بشيء عندهم؛ فلو أن اإلنسان كان على الش

وضوء مث شك هل انتقض وضوءه؛ لكن ترجح عنده أنه انتقض فإنه يعمل ذا الظن وإال ال؟ ال ما يعمل ذا 

ذا الظن ويتوضأ؟ ال؛ ألن  الظن، كان متوضئا وشك هل أحدث أم ال؟ وغلب على ظنه أنه أحدث فهل يعمل

) يعين حىت يتيقن؛ فالظن يف  ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: (

)) قلنا: العلم  علم اهللا طارئ على املتيقن؛ طيب إذا هنا ((الأحكام العملية ملحق مباذا؟ ملحق بالشك؛ الظن 

هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا؛ مطابقا خرج به اجلهل املركب؛ ألن اجلهل املركب يدرك اإلنسان الشيء 

على خالف حقيقته غري مطابق؛ فلو سألنا شخصا وقلنا له: مىت كانت غزوة بدر؟ قال: ال أدري؛ هذا جهل 

مىت كانت غزوة بدر؟ قال: احلمد هللا الذي نصر نبيه يف  ؛ ال يدري جزاه اهللا خريا؛ ولو سألنا شخصا آخربسيط

يوم بدر ومساه يوم الفرقان، وأنزل فيه آيات عديدة من القرآن، كانت غزوة بدر يف السنة اخلامسة من اهلجرة يف 

 هالاجلهذه اخلطبة ؟ نعم؛ أيه هذا جهل وجهل مركب وما أكثر منق ربيع األول؛ أيش جهل هذا؟ مركب؟ ولو 

  أو اجلاهل البسيط ؟  هوأسوأ حاال  ماني وإن كانوا فصحاء؛ إذا نقول هذا جهل جهل مركب؛ أيهركبامل

  ل البسيطاجلاه الطالب:

: جهل بالواقع، أسوأ حاال يا أخي؟ اجلاهل املركب؛ أليش؟ ألن جهله مركب من جهلني ل البسيطاجلاه الشيخ: 

ظن بأنه عامل وليس بعامل فقد جهل نفسه وجهل بالواقع أيضا؛ وهلذا مساه العلماء  نفسه وجهل بنفسه؛ وعند

جهال مركبا؛ طيب سألنا ثالثا وقلنا: مىت كانت غزوة بدر؟ فقال: أظنها إما يف الثانية أو يف الثالثة، هذا جاهل 

جازما ملا قال: الثانية صحيح شاك ما أدركها إدراكا إال أنه ك صح وإال ال؟ الكن عنده نوع من العلم إال أنه ش

ثانية أو يف الثالثة؛ طيب اهللا عزوجل علمه حميط بكل شيء أزال يف الشك هل هي  هالثانية؛ لكن عنديف هي 

يعين أزال فيما مضى وأبدا فيما يستقبل ويدخل فيهما احلاضر؛ ألن احلاضر اللحظة  وأبدا؛ أيش معىن أزال وأبدا ؟

ذي بعده؟ مستقبل، وهي نفسها ال تتقسم هي إما حاضر وإما مستقبل وإما اليت قبل حلظة اآلن ماضي وال

ماضي لكنها بلحظة تنقسم؛ على كل حال اهللا عزوجل عامل وعلمه حميط بكل شيء أزال وأبدا؛ واعلم أن علم 

  اهللا عزوجل مل يسبق جبهل؛ وال يلحقه نسيان وال نقص يف الشمول واإلظهار؛ فتحاط بكل شيء علما؛

)) بالقول أو بالقلب؟ ما مجيعا، يذكرها اإلنسان بقلبه ويذكرها اإلنسان  علم اهللا أنكم ستذكرونهن ((ومنها  

؛ أو يذكر ذلك ةبلسانه، يذكرها مثال إلخوانه، ألبيه، البنه، لصديقه، وما أشبه ذلك بأنه يرغب أن يتزوج فالن

  .بقلبه، يذكر ذلك بقلبه ويف نفسه



وال جناح عليكم فيما عرضتم به من  )) هذا معطوف على قوله: (( ستذكرونهن ولكنعلم اهللا أنكم  (( 

   )) قوله:  ولكن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا )) ؛ (( خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

؟ حذف النون؛ )) ي؛ ويش الدليل ولكن ال تواعدوهن خرب؟ ي؟ نعم؛ (( إال)) هذا ي و  ال تواعدوهن ((

فعال اخلمسة إذا حذفت النون فالبد من ناصب أو جازم وإن كان قد حتذف كثريا مع نون األألن تواعدون من 

واهللا ال  الوقاية؛ وقد حتذف أيضا ولكن ليس بكثري مع عدم نون الوقاية؛ قال النيب عليه الصالة والسالم: (

) ومل يقل: ال تدخلون مع أا نافية  ال تدخلوا الجنة ال: () ق تدخل الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا

  مع أا نافية ولست بناهية؛ طيب . )) ومل يقل: وال تؤمنون وال تؤمنوا هذه؛ ((

  اإلعراب كيف يا شيخ؟ الطالب:

  مرفوع بثبوت النون احملذوفة للتخفيف نعم.مضارع نقول اإلعراب ال نافية تدخل فعل  الشيخ:

)) ذكر املفسرون كثري منهم أن السر من أمساء النكاح  سرا )) كلمة (( ولكن ال تواعدوهن سرا طيب قال: ((

أي ال تواعدوهن نكاحا، وقالوا: إن السر من أمساء النكاح؛ ألنه يقع بني الرجل وامرأته سرا؛ وقال بعض العلماء: 

ذا ي عن السر فالعالنية من باب أوىل؛ )) أي فيما بينكم وبينهن، فيما بينكم وبينهن؛ وإ ال تواعدوهن سرا ((

نكاح صار مفعوال ثانيا، أي ال تواعدهن نكاحا؛ ال)) هو  سرا وخيتلف اإلعراب بناء على قولني؛ فإذا قلنا: إن ((

يعين وعدا سرا؛ وأيا كان  مطلقمفعول وإذا قلنا: إن السر ضد العالنية واملعىن ال تواعدوهن وعدا سريا صارت أو 

   إا فإن اهللا عزوجل ينهى أن يصرح للمرأة بعدة النكاح .

)) هذه أداة استثناء ؛ ولكن هل االستثناء هنا منقطع أو متصل؟ إن   إال )) (( إال أن تقولوا قوال معروفا (( 

إن قدرت إال مبعىن لكن  مبعىن لكن فهو منقطع؛ وإن كانت مبعىن إال فهو متصل؛ هذا من حيث التقدير؛ تكان

فهو منقطع؛ وعالمة أخرى معنوية وهي أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو متصل؛ وإذا مل يكن من 

سرا؟  ة)) هل هو من جنس ما قبله؟ من املواعد إال أن تقولوا قوال معروفا جنسه فهو منقطع نعم؟ طيب هنا ((

ملعروف، وإال ال؟ إذ أن القول املعروف هو التعريض دون التصريح سرا ليست من القول ا ةأليش؟ ألن املواعد

نعم؟ وإذا كان متصال؛ لكن ال يصح هنا متصال؛ ألن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها؛ وعلى هذا فتكون 

ال؛ إال يكون االستثناء هنا منقطعا؛ النحويون ميثلون لالستثناء املنقطع بقوهلم: قام القوم إال محارا؛  هنا تثناءساال

  محارا، صحيح هذا التمثيل ؟

  نعم الطالب:

  ويش السبب؟   الشيخ:



  ليس من جنسه  الطالب:

   ليس من جنسه وإال ال؟ نعم؛ وإمنا يأتون ذا الشيخ:


